Напрямки роботи
IX Всеукраїнської з міжнародною участю християнської
науково-практичної конференції
«Формування основ християнської моралі в процесі духовного
відродження нації»
І. Церква. Сім’я. Держава.
1. Християнство і політика. Основи справедливого суспільства.
2. Реформаційні процеси в Церкві, суспільстві, владі як інструмент
духовного відродження нації.
3.

Церква,

влада

та

громадянське

суспільство

у

просуванні

християнських цінностей. Досвід, співпраця.
4. Сімейна політика: сучасні виклики і загрози.
ІІ. Християнська мораль в житті Українського суспільства.
1. Джерела та рушійні сили сучасного християнського патріотизму.
2. Питання прощення в умовах соціальної кризи Українського
суспільства.
3. Роль

реформаційних

політичному,

процесів

історико-культурному

в

соціально-економічному,
та

духовному

розвитку

українського суспільства.
4. Християнська мораль в пост –модерному суспільстві.

ІІІ. Закони Божі – запорука здоров’я нації. Церква обличчям до
себе, до Творця та Його творіння.
1. Церква і влада у вирішенні екологічних проблем.
2. Біоетичні проблеми сьогодення.
3. Психологічне здоров’я і віра.

Areas of work
IX All-Ukrainian with the international participation of the Christian
scientific-practical conference
"Formation of Christian morality foundation in the process of spiritual
revival of the nation"
I. Church. Family. State.
1. Christianity and politics. The foundations of a just society.
2. Reformation processes in

Church, community, government as an

instrument of spiritual revival of the nation.
3. Church, government and civil society in the promotion of Christian
values. Experience, cooperation.
4. Family policy: modern challenges and threats.
II. Christian morality in the life of the Ukrainian society.
1. The sources and driving forces of contemporary Christian patriotism.
2. The issue of forgiveness in the social crisis of the Ukrainian society.
3. The role of the reformation processes in the socio-economic, political,
historical-cultural and spiritual development of the Ukrainian society.
4. in a post-modern society.
III. The laws of God – the guarantee of health of the nation. The Church
face to itself, to the Creator and His creation.
1. Church and government in solving environmental problems.
2. 3. Bioethical issues of today.
4. Psychological health and faith.

